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2022 ÅRSBERETNING FOR KØGESPEJDERNE 
 
INDLEDNING 

Det helt store omdrejningspunkt i 2022 blev helt klart Spejdernes Lejr, som det også vil fremgå af 
nærværende årsberetning. Men ikke overraskende så skete der også andre ting, så læs bare 
videre. 

BESTYRELSEN 

På bestyrelsesfronten har 2022 været et lidt stille år. Det har af flere årsager været svært at løbe 
en ny møde- og arbejdsstruktur i gang. Vi ser dog stadig at det er den rigtige vej at, og vil arbejde 
videre med en ny strukturering/organisering, som på sigt skal styrke gruppen. Endvidere er der 
kanaliseret en del ressourcer til arbejdet med Spejdernes Lejr 2022. 

I årets løb er der dog også arbejdet med at opdatere en række af Køgespejdernes politikker samt 
igangsat et arbejde med en opdatering af indholdet på vores hjemmeside samt guideline for SoMe 
indlæg.  

I samarbejde med de andre spejdergrupper i Køge Kommune, Spejdernes Samråd, er det lykkedes 
at få Køge Kommune til at hæve grænsen for hvornår de kræver at vores regnskab skal revideres 
af en ekstern revisor. Tidligere var det hvis man fik et tilskud fra Køge Kommune i løbet af året på 
kr. 300.000,-, nu er denne grænse hævet til kr. 500.000,-. Dette har særligt haft betydning i 2022 i 
forbindelse med Spejdernes Lejr, hvor tilskuddet har været ekstraordinært. 

Økonomi 
Økonomisk set har 2022 været et udfordrende år. Usikkerheden omkring Spejdernes Lejr har 
været stor, hvor mange ville rent faktisk deltage og hvor længe, i forhold til det budgetterede. Vi 
kommer ud af 2022 med lille overskud på kr. 705,54 mod et budgetteret overskud på kr. 5.750,-.  

Vores formue var ved årsskiftet kr. 73.904,52, hvilet stort set er uændret i forhold til forrige år. 

Usikkerheden taget i betragtning er bestyrelsen tilfreds med resultatet. Fokus skal dog rettes på 
arbejdet med indtægtsgivende aktivitet, jf. Planer for 2022-2025. 

Mantraet om at ”Køgespejderne ikke skal samle til bunke, økonomisk, men til oplevelser for 
spejderne” gælder stadig, men vi er til stadig nødt til at have fokus på at have lidt på kistebunden 
(formue) til uforudseelige udgifter. 

STATUS PÅ PLANER FOR 2022-2025 

Der arbejdes godt og bredt med 4-års planen i gruppen, specielt de ”tunge” punkter som 
generationsskifte i gruppeledelsen herunder arbejdet med gruppens organisering og struktur har 
taget mange ressourcer. Arbejdet med Planer for 2022-2025 er nærmere beskrevet i det følgende. 

 

GRUPPELEDELSEN 
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Det har været et spændende år med mange forskellige opgaver og udfordringer, men godt at vi 
igen har kunnet være sammen til møder – spejderdage – arrangementer uden Covid19 
restriktioner. Vi har dog lært Teams at kende, så vi ind imellem kunne afholde møder digitalt, med 
mulighed for at flere kunne deltage i møderne på distancen. MEN det vil altid være det bedste at 
mødes fysisk og have den gode dialog og samværet med hinanden, og mærke fællesskabet. 

Gruppeledelsen har mange forskellige opgaver der skal tages hånd om, og i det følgende vil vi 
nævne nogle af dem, og kort fortælle hvad Peter E. – Kim H. – Ulrik A. – Mona J. har arbejdet med i 
2022. 

Ny gruppeleder 

Vi har i de sidste par år arbejdet hen imod at finde en til to nye gruppeledere ind i GL teamet, da 
både Peter og Mona har været med i meget lang tid, og for at udvikle Køgespejderne bedst muligt, 
giver det mening at få nye gruppeledere implementeret i det arbejde der foregår i gruppeledelsen. 
Vi er så heldige have fundet en ny gruppeleder nemlig tidligere mikroleder Ulrik Ankergren der 
takkede JA til denne opgave – Stort VELKOMMEN.  

Ledermakkere 

Vi begyndte allerede i 2021 på et projekt kaldet ”Ledermakkere”, hvor vi i fællesskab med alle 
afdelinger kunne tage godt imod nye ledere/ungeledere. Der er i hver afdeling en ledermakker, 
hvis opgave er af følge de nye ledere/ungeledere og sørge for at de kommer godt ind i afdelingen 
samt Køgespejderne generelt. Ledermakkerne mødes ca. 4 gange i løbet af året hvor der er 
opfølgning og udveksling af erfaringer. Tropsleder Signe Ammitzbøll er teamleder for dette 
projekt. 

Organisering / struktur 

Gruppeledelsen har brugt megen tid på at finde frem til den bedste organisering af gruppeledelse 
og bestyrelse. Finde frem til de bedste løsningsmodeller for at få løst alle de opgaver der er hos 
Køgespejderne, hvor vi er omkring 300 spejdere og ledere, så vi kan sikre den bedste kvalitet for 
det spejderarbejde vi gerne vil tilbyde. En spændende proces med mulighed for at dykke ned i alle 
opgaver og få luset ud i det der ikke virker og giver mening. Vi forventer i samarbejde med 
bestyrelsen at kunne præsentere en ny organisering i løbet 2023. 

Forældrehjælp/unge ledere 

Der arbejdes hele tiden med at få forældrehjælp og ungeledere til Mikro – og Miniafdelingerne. Et 
arbejde der nu er godt i gang. Forældre har mulighed for at byde ind på de enkelte spejderdage, 
hvor de har mulighed for at hjælpe til. Tropslederne finder ungeledere blandt Tropsspejderne, de 
er 14-15 år, når vi introducerer dem til det at være leder i en afdeling. De ungeledere der er med, 
gør en kæmpe forskel og de yngre spejdere elsker at være sammen med dem. Begge projekter er 
rigtigt spændende at arbejde med, og er en kæmpe gevinst for at give alle vores Mikro– og  
Minispejdere den bedste spejderoplevelse. 

 



3 
 

Arbejdslørdag på Åsen 

I oktober måned havde vi en dejlig arbejdsdag på Åsen, hvor der blev skåret træer, stablet brænde 
samt udført generel oprydning. En dag der kun kan lade sig gøre når forældre og ledere går 
sammen om at løfte disse opgaver. TAK til alle der hjalp til denne dag. 

Spejdernes Lejr 2022, SL2022 / Årets store oplevelse 

Den 23. – 31. juli drog Køgespejderne afsted på Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland sammen med 
33.000 andre deltagere, herunder udenlandske spejdere fra 54 forskellige lande. 

Vi deltog 160 spejdere og ledere fordelt over hele ugen. For første gang havde vi familiespejderne 
med på lejr. Det var en kæmpe oplevelse for dem, at møde spejdere fra hele Danmark samt store 
dele af verden. Mikro– og Miniafdelingerne ankom til lejren den 27. juli sammen med 
Familiespejderne, og så blev der liv i lejren. De ældste spejdere deltog i hele lejrperioden.  

Der blev brugt mange timer på planlægning af sådan en gruppeoplevelse, men alle opgaver var 
fordelt ud blandt lederne. Det kræver rigtig megen kommunikation, finde ud af hvilket udstyr der 
er brug for, hvor meget brænde skal der bruges, hvornår kan spejderne deltage i aktiviteter, hvad 
er madplanen på lejren og hvordan vil vi få mad – JA, spørgsmålene er mange. 

Køgespejderne er så heldige at have et aktivitetsudvalg der altid står for MAD på disse lejre. Det er 
en kæmpe opgave, at sørge for at alle får mad, hente maden i underlejren, at lave maden til 
Familie-, Mikro- og Minispejdere samt de voksne der har andre opgaver. En stor nyhed denne 
gang, var at vi havde trailer med køleskabe og strøm fra solcellepaneler, - en luksus vi aldrig har 
haft før. Dejligt at vi igen havde forældre der havde lyst til og være med til at løfte opgaver, det er 
uundværligt. 

Troppen havde en venskabsgruppe med fra Norge, 3. Skien, der var med os i hele lejrperioden. En 
oplevelse der var helt fantastisk for både Tropsspejderne og alle andre der var sammen med dem 
på lejrområdet. En god oplevelse for hele gruppen der havde mulighed for, at høre om hvordan 
det er at være spejder i Norge. Vi var 200 spejdere/ledere på Køgespejdernes lejrplads, hvor vi i 
fællesskab fik skabt en fantastisk lejroplevelse omkring en lejr med i alt 33.000 spejdere/ledere. 

EN STOR TAK til ALLE der gjorde det muligt at gennemføre SL2022 med et fantastisk fællesskab, 
hvor vi sammen fik løst alle opgaver i løbet af lejren, der gav spejderne den bedste oplevelse. 

LEDERDØGN 

Den første weekend i november var 30 ledere/aktivitetsudvalg på tur til Dehnshytten ved 
Vordingborg, hvor året 2023 skulle planlægges. Hele lørdagen blev brugt til planlægning i de 
enkelte afdelinger, opfølgning af Køgespejdernes Lederguide (arbejdsgrundlag for afdelingerne). 
Det blev en lørdag med megen god dialog og planlægning, der var mulighed for at have dialog på 
tværs af alle afdelinger og stemningen var helt i top. Vi sluttede aftenen af med dejlig 3-retters 
menu skabt af aktivitetsudvalget. Efterfølgende var der hygge og snak. Søndag morgen blev vi 
vækket af tropslederne der havde lavet en lækker brunch til alle – inden turen gik hjem til Køge 
igen. 



4 
 

AFDELINGERNE 

FAMILIESPEJDERNE 

Hos familiespejder har vi året igennem nydt godt af den store interesse og engagement fra alle jer 
familiespejdere – tak for det, det gør det virkelig meningsfyldt og sjovt at være leder hos 
familiespejderne. 
 
Forløbsmærker 
Vi arbejder med et forløbsmærke hvert halvår. I foråret arbejdede vi med “Haletudse-mærket”. Vi 
har blandt andet renset fisk og tilberedt dem over bål, vi har fanget salamandere i søen ved 
hestegraven og været en tur i Lellingeskoven med fiskenettene. I efteråret har vi arbejdet med 
“Skovens dyr-mærket” og vi har leget mus, kigget på kogler, som var spist af både mus, egern og 
spætte og kigget på fasaner. Det er altid spændende, når vi får dyrene i hænderne og kan 
undersøge dem nærmere - har en fasan egentlig tænder? 
 
Overnatninger og Spejdernes Lejr 2022.  
Vi har haft 2 overnatninger i telt, en i foråret og en i efteråret. Begge blev afholdt på Åsen med en 
masse glade spejdere og aktive forældre, så aktiviteter og madlavning over bål blev en hyggelig, 
sjov og lærerig oplevelse for alle.  
Årets højdepunkt var Spejderne Lejr 2022, hvor 17 familier deltog med tre overnatninger i telt. Der 
var lejrliv på vores egen lejrplads, hvor vi byggede et klatretårn til stor glæde for mange spejdere 
og aktiviteter rundt om på lejren. Vi støbte tin og fik lavet mange fine tørklæderinge og var rundt 
og se og opleve den store lejr, og selvfølgelig på besøg i slikbutikken. Alle bidrog til god 
lejrstemning og til at få løftet alle de mange opgaver, der er på en sådan lejr – fantastisk at opleve. 
 
Flere ledere  
Efter Spejdernes lejr har vi fået 3 nye ledere hos familiespejder. Det er så dejligt at være en del af 
og opleve vores forpligtende fællesskab og vi glæder os til mange flere familiespejder-aktiviteter i 
2023.    
 

MIKRO 01/02 

Spejder i 2021 stod i skyggen af Corona. I 2022 trådte mikroerne ud af Coronas skygge og vi kunne 
lave spejderaktiviteter som vi gerne vil. Mikroerne har lavet mange fede aktiviteter – vi vil gerne 
fremhæve et par stykker. 

I foråret var vi på overnatningstur. Temaet var kryb og kravl, og spejderne lærte en masse om 
græshopper, larver, fårekyllinger og meget mere. De seje mikrospejdere smagte også på nogle af 
dem. En fantastisk tur med aktiviteter, sammenhold og højt humør. 

I sommer var vi sammen med resten af Køgespejderne på Spejdernes Lejr. En stor flok mikroer 
tilbragte fem dage på SL sammen med 30.000 andre spejdere. Bare det at opleve så stor en lejr var 
oplevelse nok i sig selv, men vi deltog også i en masse aktiviteter. Vi var på besøg i biernes verden, 
vi var i middelalderen, vi var til science-show og koncert og meget andet. Næste gang er i 2026 
med nogle andre mikroer, men vi glæder os lige så meget. 
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I efteråret havde tropsspejderne arrangeret et fantastisk løb for mikroerne. De store spejdere kan 
altså give mikroerne noget lederne ikke kan. Det er en fornøjelse at se at både mikroer og 
tropsspejdere nyder de fælles aktiviteter. Og det er en stor glæde for lederne at se den store 
udvikling spejderne gennemgår fra mikro over mini og junior til troppen og videre. Vi glæder os 
allerede til at få besøg af troppen igen og vi er sikre på at de glæder sig lige så meget. 

2022 var alt i alt endnu et fantastisk år som mikrospejder, mikroleder og Køgespejder. Vi er sikre 
på at 2023 også bliver et fantastisk år! 

MINI 01/02 

Vores 2022, har budt på mange dejlige timer med vores spejdere efter 2 år med Corona , har det 
år været et næsten normalt spejder år. 
Men spejderåret startede først i februar, da vi lige skulle passe på hinanden i januar  måned. 
Vi har arbejdet med patruljeliv, kultur spejder, telt og klar dig selv, vi gjorde vores spejdere klar til 
at tage med på SL2022 der var i sommerferien. 
Vores forår, brugte vi på at ryste vores spejdere sammen, efter 2 år, hvor vi ikke havde været så 
meget sammen. 

I marts måned havde vi en fælles klatredag for begge miniafdelinger, en god dag med masser 
samvær og masser af grin. Tak til klatreteamet for en dejlig dag. 

I april havde vi en god og hyggelig overnatning på minicenter på Åsen med begge miniafdelinger. 
Vores store tur var at tage med på SL 2022 i juli måned . Minierne kom midt i ugen, og var nogle 
seje spejdere, der var på lejr fra onsdag til søndag. Mange af vores minier, fik set hvordan en så 
stor lejr og oplevet vores sammenhold i gruppen. Tak til de minispejdere der deltog i lejren og var 
med til at gøre det til en super dejlig oplevelse. 

Efteråret forsatte med at arbejde i patruljer der var gang i Førstehjælp 2 og bål kok. 

September måned startede med en på overnatning på Ejby sø for begge miniafdelinger. Der var 
fokus på at ryste minispejderne sammen nu hvor der var kommet nye mikrospejdere op i begge 
afdelinger. Det blev en dejlig eftermiddag og aften, spejderne lavede mad over bål der er en del af 
mærket bål kok. 

Den sidste fredag i oktober måned var der halloween løb på Åsen planlagt at juniorerne. Godt med 
en masse uhygge, på den gode måde. Tak til juniorerne og de forældre der hjalp denne aften. 

Juleafslutning for begge miniafdelinger med juleløb, jule drømme, børne gløgg, og 
juledekorationer. Dejlig måde at sige god jul til vores spejdere. 
Her til sidst, en stor tak til vores spejdere, forælder, ledere, og alle andre der har gjort at året 2022 
kan huskes som et år hvor vi igen kunne være sammen. 
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JUNIOR 

Når man bliver Juniorspejder er der i starten fokus på at lære færdigheder på en sjov måde. Vi 
startede året med at se på Bygherremærket, hvor vi arbejdede med kulsø pionering i form af 
kroketkøller, lavede Storm.P figur i form af en Leonardo Da Vinci bro uden besnøringer og mange 
andre sjove ting. Ideen var at udfordre juniorernes kreativitet i at bygge ting ud af naturens 
materialer. Økse, kniv og sav en sædvanlige gengangere år til år, så juniorerne lærer at bruge 
værktøjet med omtanke. 

Corona har året før begrænset muligheden for at komme ud og være sammen, men i år stod den 
på Bjæverskovmarchen og overnatning i shelter hos Herfølgespejderne. Skønt at komme ud igen 
og være sammen i længere tid end de sædvanlige 3 timer på Åsen. 

Desværre satte en storm en stopper for at vi kunne deltage i vores traditionelle vinterbivuak hos 
Vibyspejderne, men vi kommer stærkt igen. 

Vi fik igen i år sendt nogle juniorer afsted på PUF, som er et kursus på 4 dage – uden leder – 
sammen med andre juniorer fra hele landet. Et gevaldigt boost for selvtilliden for den enkelte. 

Resten af foråret gik med at forberede os på SL 2022, som årets helt store oplevelse. 

I august sagde vi goddag til mange nye juniorer, som rykkede på fra minigrenen, og fik ligeledes 
sagt godt farvel til gamle 2. års juniorer, som nu skal slå deres folder i troppen. 

Augustmåned blev brugt på at lære de nye at kende og at få dannet de nye patruljer, hvor 
princippet om at børn leder børn skal styrkes. Det er nogle friske minier vi har fået op, så det bliver 
en god juniorafdeling. Fokus for efteråret er Trangia-champ, Smagsdommer mærket og 
orienteringsløb. Alle gode egenskaber at kunne på de løb, der typisk foregår i troppen, men som 
der skal trænes med. 

For at komme lidt mere ud i naturen, gik vi en tur med rygsæk til Bjæverskov, hvor vi lånte 
gruppens shelter. En rigtig fin tur hvor juniorerne selv lavede deres mad på trangia og hvor vi 
bagefter hyggede i shelteren omkring bålet. Begge dage fik vi gået 8 km, så der var nogle der blev 
lidt udfordret, men klarede turen med stiv arm og højt humør – ” for er man spejder eller ej, giv op 
når modgangen melder sig – er ikke noget for os ”. 

For at bygge bro mellem minier og juniorer stod vi i år for deres Halloweenløb. En rigtig (u)hyggelig 
aften i skoven med monstre, elverpiger og trolde, der skræmte de små minier, mens deres ledere 
forsøgte at finde vej i mørke. Vores juniorer klarede opgaven rigtig fint. 

Året sluttede vi - som sædvanligt – med at lave vinterdrømme over bål og børneglögg til, samtidig 
med at vi fik afsluttet og uddelt de sidste mærker. 

2022 har stået i udviklingens tegn og der fortsætter vi med i 2023. 
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TROP 

2022 blev et rigtig godt spejderår for både spejdere og ledere, Troppen har virkelig nydt det første 
rigtige spejderår efter Corona nedlukninger og restriktioner. 

Vi startede vinteren 2022 med en hyggelig weekend overnatning på Åsen, lidt i skyggen af de 
sidste Corona henstillinger, men som altid fantastisk. Påsken bød på Påskekursus på Egemosen, 
hvor vi kunne sende 2 friske patruljer og 11 spejdere i alt afsted, ud for at møde andre spejdere og 
få en fantastisk oplevelse sammen i patruljerne. 

Forår og sommer kom til at stå i SL2022’s tegn, men hvilket tegn! Hele 32 tropsspejdere deltog 
helt eller delvist på lejren og vi ved, at de ligesom resten af Køgespejderne havde en fantastisk lejr! 
Efteråret kommer altid hurtigere end man tror og så er det tid til Nathejk, hvor vi havde 3 patruljer 
afsted – de vandt ikke men gjorde en fantastisk indsats og har helt sikker fået en oplevelse for 
livet. Efterår er også lig med Fenrisløbet og endnu engang kunne vi tage det meste af Troppen og 
en hel del ledere, afsted mod Fredericia/Vejle for at deltage i et fantastisk hyggeligt og godt 
adventureløb. Vi lyver ikke, når vi siger, at vi alle allerede glæder os til sidste weekend i oktober og 
et nyt Fenrisløb i 2023. 

2022 blev afsluttet med en vidunderlig juleafslutning, hvor spejdere og ledere lavede traditionel 
julemad med både Flæskesteg, brun sovs, brune kartofler og Ris a la mande – alt lavet over enten 
bål eller på trangia. Det var en perfekt afslutning på et fantastisk spejderår i Troppen. 

Udover alle de fantastiske oplevelser vi i Troppen har haft sammen, er spejdernes lyst til at være 
sammen og lave mere spejd, det som slår os alle sammen når vi tænker på året som lige er gået. 
De ældste tropsspejdere mødes i skoven de onsdage, hvor vi ikke har fælles tropsspejd. De hygger 
sig med bål, spejderfærdigheder og masser af venskab og sjov – en kæmpe fornøjelse for os alle! 
Selvsamme spejdere går også forrest, når der er brug for unge spejderledere i de yngre afdelinger, 
både som faste unge ledere, tilkaldevikarer og ikke mindst har nogle af vores unge spejdere 
tilmeldt sig Køge Kommunes lederakademi for unge i kommunens foreninger – helt fantastisk 
engagement, venskaber og spejderlyst vores tropsspejdere udviser. 

Til sommer går turen endelig til Kandersteg International Scout Center i Schweiz, efter at være 
blevet udsat i både 2020 og 2021. Vi glæder os til endnu en lejr på KISC, sammen med 
Køgespejdernes klan. Det bliver fantastisk og vi kan næsten ikke vente til sommeren 2023. 

KLAN 

Foråret var rigtig aktivt, med mange gode oplevelser. Årets første opgave varat male toiletterne på 
Lodskovgård. Vi fortsatte vores tradition med at mødes hos Fafla for at male keramik. Senere på 
året har vi haft flere udflugter, blandt andet en tur til Camp Adventures klatrepark ved Haslev, og 
en overnatningstur på Ejby Sø, hvor vi vandrede fra Åsen og derud og hjem igen. Sidste klanmøde 
inden sommerferien var en tur på trampestien langs Stevns Klint, hvor vi gik de 22 km fra 
Bøgeskov Havn til Rødvig.  
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Flere fra klanen deltog i SL2022 sammen med Køgespejderne, her oplevede vi rigtig mange 
spændende aktiviteter, mødte venner fra nær og fjern. Det var en stor oplevelse igen at opleve det 
store spejderfællesskab blandt 33.000 deltagere. 

Efteråret har været mere stille, men har budt på en oprykningstur og et besøg på Køges 
Brætspilscafe. Derudover har vi også haft klanmøder på Åsen, der har bestået af blandt andet 
madlavning med forskellige teknikker på bålet og spændende pionerarbejde med rafter. 

 

TEAMS DER GØR EN FORSKEL FOR AFDELINGERNE 

HAVKAJAK  
I 2022 var vi igen i svømmehallens varme vand med kajakkerne sidst på vinteren. Det er en god 
mulighed for at lege lidt med kajakkerne inden foråret kommer og vi tager ud i naturen. 

Kajak er et tilbud for alle trop- og klanspejdere, forældre og ledere. Eneste forudsætning er at du 
har deltaget på et af vores introduktionskursus, hvor du lærer de mest gængse "regler" og 
færdigheder, der nødvendig at kende inden vi tager på tur i kajakkerne.  

I 2022 var vi afsted på to aftenture, en weekendtur på Suså med overnatning og inden sæsonen 
sluttede, nåede vi på tur ved Avnø, hvor vi roede i selskab med sælerne. 

Det kan man opleve i kajak…. 

”Troppen var så heldig at vi i Kristi Himmelfart ferien blev “inviteret” på kajaktur / cykeltur. Da 
vejret for en gangs skyld ikke var helt fint måtte de seje tropsspejdere cykle i noget kedeligt vejr 
med blæst og regn til Sydsjælland og lige så seje tropsspejdere, der skulle være i kajak til 
fælleshytten, måtte tage et par fantastiske ture på Suså i stedet. MEN vigtigst af alt: Alle havde en 
fantastisk tur, hvor humør og fællesskab var i top. Endnu engang stort tak til Køgespejdernes Kajak 
og Fjeldteams.” 

I 2022 var der to aftenture, en weekendtur på Suså med overnatning og inden sæsonen sluttede, 
nåede vi på tur ved Avnø, hvor vi roede i selskab med sælerne. 

KLATRETEAM 

2022 har været et stille år med færre klatreaktiviteter for afdelingerne, - da vi ikke helt var forbi 
Corona. I marts måned havde vi en dejlig klatredag på Åsen med de to miniafdelinger. Vi deltog i 
lederdagen i november måned, og her blev der fastlagt klatreaktiviteter for alle afdelinger i 2023, 
det glæder vi os rigtig meget til. 

AKTIVITETSUDVALG 

For Aktivitetsudvalget var Spejdernes Lejr, SL2022, det helt store omdrejningspunkt. Med super 
hjælp fra en række forældre lykkedes det at frembringe nogle gode, spænende og sunde måltider 
med meget lidt madspild. Samtidig havde vi det sjovt undervejs. 
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Aktivitetsudvalget var også behjælpelig med forplejningen til lederdøgnet som blev afholdt i den 
første weekend i november i Dehnshytten. Her stod aftenens hovedmenu på kammuslinger med 
syltede gulerødder til forret, grillet porcetta til hovedret og til dessert citronfromage. 

Aktivitetsudvalgets overordnede formål er at frigøre tid til spejderarbejde, primært i forbindelse 
med større aktiviteter som arrangementer og turer, så Køgespejderne kan give de bedst mulige 
oplevelser og udviklingsmuligheder for deres spejdere. 

 


